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TUTORIAL



O Portal SICCAU está de cara nova e o novo login de acesso é parte de 
uma série de melhorias que visam melhorar a sua experiência.

POR QUE MUDOU?

Para reforçar a segurança dos seus dados!

COMO SERÁ A NOVA SENHA?

No primeiro acesso, será necessário configurar uma nova senha em 
conformidade com as novas regras de segurança.

A senha deverá conter no mínimo 8 caracteres sendo pelo menos:
- 1 letra maiúscula, 
- 1 letra minúscula, 
- 1 caractere especial (@,#, $,%,&, etc), e
- 1 número.



PASSO A PASSO



Acesse o endereço
www.serviços.caubr.gov.br e 
clique no botão Fazer Login.

http://www.serviços.caubr.gov.br/


Será exibida a nova tela de 
login no Portal SICCAU.

Insira suas informações de 
login atuais e clique em 
Acessar.



Neste primeiro acesso à nova 
plataforma, o sistema 
solicitará a alteração de sua 
senha. 

Insira a senha atual, a nova 
senha e repita a nova senha 
nos campos indicados. Clique 
em Salvar.

A nova senha deve conter, no mínimo, 8 caracteres sendo: 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula, 1 caractere especial e 
1 número.



Após criar a nova senha 
seguindo os critérios 
solicitados, o sistema 
apresentará uma mensagem 
de confirmação de alteração 
de senha.



Caso os critérios solicitados 
para a criação da nova senha 
não sejam seguidos, o 
sistema apresentará uma 
mensagem de alerta, 
conforme exemplo. 



Criada a nova senha, insira 
seu login e sua nova senha e 
clique em Acessar.



Feito o login, o sistema exibirá o seu novo ambiente profissional. Agora, o menu lateral concentra os temas de 
interesse, incluindo o fácil acesso aos canais Ache um arquiteto, Tabela de Honorários e aos tutoriais de uso do sistema.



Nesta primeira etapa, o menu ainda direcionará algumas funcionalidades ao sistema antigo, até que a transição seja finalizada.

Para visualizar suas 
notificações, clique no 
ícone do sininho indicado 
ao lado. Se desejar 
alternar ao SICCAU 
original, clique no menu 
SICCAU.



Ao acessar o portal SICCAU 
original, observe que algumas 
mudanças foram implementadas, 
visando a melhoria da 
experiência do usuário.

A caixa em azul à direita passa a 
concentrar as informações e 
títulos do profissional.

Os três botões em azul na barra 
superior organizam o acesso 
rápido às funcionalidades Página 
Inicial (do SICCAU original), Portal 
SICCAU (repaginado) e aos 
Tutoriais SICCAU.



PASSO A PASSO



Caso tenha esquecido sua 
senha atual, clique em 
Esqueci minha senha e 
informe seu CPF/CNPJ. 

O sistema enviará 
automaticamente o link de 
redefinição da senha para 
seu e-mail cadastrado no 
SICCAU.



Ao receber a mensagem a seguir que será enviada para seu e-mail, clique no link enviado e siga o 
passo a passo da seção anterior para criar sua nova senha.

Olá,

Foi solicitada a redefinição da sua senha de acesso SICCAU – Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Se foi você quem solicitou, clique no link abaixo para redefinir a senha:

Redefinir

Senão foi você quem fez a solicitação, basta ignorar essa mensagem.

Atenciosamente,

Conselho de Arquitetura e Urbanismo




